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Nyheder om sundhedsbyggeri 

Uge 02-03 2017 

 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 

 

Ny retspsykiatri opføres i Roskilde med LM Byg som entreprenør 

I onsdags satte entreprenører og bygherrer deres underskrifter på entrepriserne til at bygge Region Hovedstadens nye 

retspsykiatri ved Sankt Hans i Roskilde. Og i begyndelsen af april går LM Byg i gang med at opføre rådhuset på den nye 

retspsykiatri. De øvrige entreprenører kommer først for alvor på banen i 2019. Hele byggeriet forventes at stå færdigt i 

begyndelsen af 2021.  

Kilde: Licitationen, side 4, d. 12. januar 2018, af Rasmus Gregersen. 

 

Første spadestik taget til Generationernes Hus i Aarhus 

Generationernes Hus er det nyeste igangsatte byggeprojekt i Aarhus Ø. Generationernes Hus er et stort projekt på 31.000 

kvadratmeter og med en pris på 365 millioner kroner. Det særlige ved Generationernes Hus er dog hverken størrelse eller 

pris, men derimod beboersammensætningen, hvor ældre, studerende, børnefamilier, handikappede og en daginstitution 

skal bo side om side. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening er bygherre på huset, som forventes at være 

indflytningsklart i 2020.  

Kilde: Lokalavisen Århus Nord, side 24, d. 11. januar 2018, af Danni Paulsen. 

 

Nye krav gør DNU Skejbys operationsstuer dyrere   

Nye krav til DNU i Skejby betyder budgetoverskridelser på 200 millioner kroner. Det er blandt andet nye krav til 

luftkvalitet på operationsstuerne, som koster ekstra. ”At bygge og planlægge et nyt sygehus er et meget lang og 

komplekst forløb. Der vil derfor naturligt kunne opstå situationer, hvor de oprindelige planlagte kravspecifikationer bliver 

overhalet af nye paradigmer og teknologiske krav”, siger Klavs Hyttel, der er bestyrelsesformand for rådgivergruppen 

under DNU i Skejby og partner, arkitekt maa i C. F. Møller.  

Kilde: Licitationen, side 3, d. 11. januar 2018, af Torben Sigh. 

 

Hospice opføres som det første OPP-projekt i Aalborg 

Med udflytningen af Kamillianer Gaarden Hospice i Aalborg til Nørresundby indgår Region Nordjylland for første gang i 

et såkaldt offentligt-privat partnerskab. Kontrakten om offentligt-privat partnerskab er indgået mellem Region 

Nordjylland og Trigon A/S, der er hjemmehørende i Frederikshavn og har stor erfaring med bygge- og anlægsopgaver. 

På grund af et langvarigt tovtrækkeri med staten om finansieringen af udflytningen var planerne om nybyggeri for et par 

år siden lige ved at glippe.  

Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 6-7, d. 5. januar 2018, af Torben Duch Holm. 

 

Kæmperegning truer byggeri på Rigshospitalet 

En økonomisk strid med en storentreprenør i forbindelse med det prestigefyldte byggeri på Rigshospitalet kan få 

økonomien til at skride, da projektet kan ende med en ekstraregning på 200 millioner kroner. "Det er rigtigt, at det er 

beløb i den størrelsesorden. Det handler om, at NCC samlet har krævet over 200 millioner kroner af regionen, men det 

regner vi bestemt ikke med at komme til at betale", siger formanden for projektets politiske følgegruppe, Leila Lindén (S).  

Kilde: BT, side 6, d. 4. januar 2018, af Flemming Steen Pedersen. 


